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حل عددی مدلهای حرارتی جهت محاسبه نقطه داغ  سهیمقا

ترانسفورماتور توزیع

 *،1یمحمد طلوع عسکر، 1عبدوس نیام

 ، سمنان، ایراندانشگاه آزاد اسالمیگروه برق و الکترونیک، واحد سمنان،  -1

 

 

فاکتور دما و به خصوص دمای نقطه داغ و دمای باالی روغن  —چکیده 

، پیش بینی دمای نقطه داغ ی ترانسفورماتور دارندتاثیر زیادی در عمر عایق

ایق ترانسفورماتور و دمای باالی روغن در پیش بینی عمر از دست رفته ع

ات مدل های ، بنابراین یک روش حل عددی برای محاسببسیار مهم است

. در این مقاله به تعیین دمای  نقطه داغ یک حرارتی مورد نیاز است

یابی عمر از دست رفته ترانسفورماتور به کمک ترانسفورماتور و سپس ارز

روش های آنالیز عددی پرداخته شده و یک راه حل جایگزین برای حل مدل 

حرارتی نیز ازائه شده است همچنین نتایج واقعی توسط سنسورهای فیبر 

نوری اندازه گیری شده است و در ضمن این روش پیشنهادی به روی 

 اجرا شده است.  KVA 2500ترانسفورماتورهای توزیع 

 داغ نقطه ،حرارتی مدل ،عیتوز یرانسفورماتورها، تیعدد زآنالی -های کلیدی هواژ

 ترانسفورماتور

 مقدمه -1

ترانسفورماتورها جزو امکانات و وسیله های مهم شبکه های قدرت 

هستند و عملکرد صحیح و درست آنها موجب بهبود قابلیت اطمینان 

با توجه به هزینه های ترانسفورماتورها و اتصال دائمی  .شبکه می شود

این وسیله ها به شبکه های انتقال و توزیع، هر اقدامی ک عمر 

ترانسفورماتورها را افزایش دهد باعث بهبود پایداری شبکه های قدرت 

عمر عایق ترانسفورماتور و قابلیت بارگذاری به چند  .[1] نیز می شود

پارامتر بستگی دارد. روغن و کاغذ ترانسفورماتور دو ماده عایقی هستند 

که یکپارچگی آنها عمر عایقی ترانسفورماتور را تضمین می کند برای 

ارزیابی این یکپارچگی در ترانسفورماتور تعیین دو فاکتور دمای نقطه 

( ترانسفورماتور TOT( و دمای باالی روغن )HSTغ ترانسفورماتور )دا

این فاکتورها به تعیین محدوده های دمایی در .[2]مهم و کلیدی است

قابلیت  بارگذاری ترانسفورماتور کمک می کنند به عنوان مثال در 

میزان تغییرات دمای باالی روغن نسبت به دمای  IEEEاستاندارد 

 111به در نظر گرفتن دمای  درجه سانتی گراد که وابسته 56محیط 

. [3]می باشدرانسفورماتوردرجه سانتی گرادی برای دمای نقطه داغ ت

این بدین معنی است که افزایش درجه حرارت ترانسفورماتور بیش از 

  این مقدار استاندارد باعث کاهش عمر عایقی ترانسفورماتور می شود.

برخی فاکتورهای دینامیکی در ترانسفورماتورخای غوطه ور در روغن 

، تلفات سیم پیچی و یدی و مهم است از جمله دمای محیطکل

: الف( مدل حرارتی ین مقاله دو مدل حرارتن، در ایویسکوزیته روغ

کالسیک ب( مدل حرارتی دینامیکی استفاده شده است. عالوه بر این 

 IEEEدر هر دو مدل توسط روش استاندارد   HSTو TOTدمای 

و هم در روش های پیشنهادی موجود  [3]محاسبه می شود که هم در 

، نتایج و نشان دادن تلرانس روش های عددیاست. برای اعتبار سنجی 

 .عددی با مقادیر اندازه گیری مقایسه می شود
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 مدل حرارتی  -2

  مدل حرارتی کالسیک -2-1 

مختلف  یو برآورد دماها نیتخم یبرا یمدل حرارت

بر اساس  کیکالس یرتشود مدل حرا یترانسفورماتورها استفاده م

و روغن ها  یچیپ میشده در س عیشده و توز دیحرارت تول

 نیارائه شده است، ا 1در شکل عیتوز نی، اترانسفورماتور استوار است

 :[6-3]استوار است ریز اتینمودار بر فرض

 یها به صورت خط یچیپ میروغن در داخل س ییدما راتتغیی ●

 باشد.  یبه باال م نییاز پا

و است  یبه باال بصورت خط نییاز پا یچیپ میس یدما شافزای ●

 شود. یم فی( تعرg)ییثابت دما کیبا 

 
 توزیع دمایی در ترانسفورماتور -1شکل 

نقطه  یترانسفورماتورها دما یقسمت فوقان یها یچیپ مسی در ●

 ( باالتر است.g) ییثابت دما نیانگیداغ از م

 میس ینقطه داغ ترانسفورماتور و روغن باال نیب دمایی تفاوت ●

فاکتور نقطه داغ  Hشود و  یم فیتعر H.gبه عنوان  یچیپ

 .ترانسفورماتور است

 یبدست م ریز لیفرانسیبا توجه به معادله د کیکالس یمدل حرارت

 :دیآ

        
0

top

top u amb

d
T

dt


      

 :حل معادله فوق به شرح زیر است

  0

( )

( )(1 )

t

T

top u amb topi topie    


     

 و

           
2 1

1

n

pu

u fl

I R

R
 

 
  

  

 

    
0

fl

fl

C
T

P


   

 داریم:

TOP
 تغییرات دمایی باالی روغن نسبت به دمای محیط  

u مقدار نهایی دمای باالی روغن برای بار 

i مقدار اولیه دمای باالی روغن برای 

fl
 روغن نسبت به دمای محیط در بارمجاز غییرات دمایی باالیت 

0T
 ثابت زمانی  

n عدد توانی مربوط به روغن ترانسفورماتور 

I بار مشخص شده 

ratedI
 بار مجاز 

puI بار پریونیت شده 

مدل محاسبه میزان افزایش دمای نقطه داغ ترانسفورماتور نسبت به 

دمای باالی روغن افزایش بارگذاری روی ترانسفورماتور )زیاد شدن 

جریان( موجب ارزایش تلفات در سیم پیچی ترانسفورماتور خواهد شد 

و معادالت ، بنابراین این میزان افزایش درجه حرارت با توجه به روابط 

 [3]: زیر قابل محاسبه است

0

, , ,( ) 1 exp

t

T

H H U H i H i   

 
      

   
مقدار تغییرات اولیه دمای نقطه داغ ترانسفورماتور نسبت به دمای 

 :باالی ترانس از رابطه زیر محاسبه می شود

2

, , ,

m

H i H R i puI   
 

 :مقدار نهایی این تغییرات از رابطه زیر قابل محاسبه است

(5) 

(6) (1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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2

, , ,

m

H U H R U puI   
 

 :مقدار مجاز نقطه داغ از رابطه زیر حاصل می شود

, / , ,H R H A R TO R     
 

H تغییرات دمایی نقطه داغ نسبت به دمای باالی روغن 

,H U
مقدار اولیه تغییرات دمایی نقطه داغ ترانسفورماتور نسبت به  

 روغن دمای باالی

,H i
تور نسبت مقدار نهایی تغییرات دمایی نقطه داغ ترانسفورما  

 به دمای باالی روغن   

0T
 ثابت زمانی سیم پیچی ترانسفورماتور  )ساعت(  

t   )زمان بارگذاری )ساعت 

,H R
 تغییرات دمایی مجاز نقطه داغ نسبت به دماالی باالی روغن     

I  جریان بار پریونیت شده 

m    عدد توانی غیرخطی )با توجه به تاثیر مقاومت و ویسکوزیته روغن

 ارائه شده است ( 1در جدول 

به عنوان یک پارامتر توانی توسط شرکت سازنده ارائه  nمقدار عددی 

می شود که بستگی به مدل خنک کنندکی ترانسفورماتور دارد توضیح 

 :[5, 3]( ارائه شده است1امتر در جدول )کامل این پار
 اعداد نمایی مورد استفاده در معادالت حرارتی -1جدول 

Type of cooling M N 

OA 0.8 0.8 

FA 0.8 0.9 

Non-directed FOA or FOW 0.8 0.9 

Directed FOA or FOW 1 1 

دمای باالی روغن محاسبه می شود، ( 1پس از حل معادله دیفرانسیل )

 ( قابل محاسبه است:3بنابراین نقطه داغ ترانسفورماتور با معادله )

 HST TOT HST amb      
 

 

 یکینامید یمدل حرارت -2-2

ورماتور بر اساس اصول انتقال حرارت مدل الکتریکی حرارتی ترانسف

حاکم است و برای اولین بار سوئیفت آن را ارائه کرد و پس از آن دژان 

سوسا با فرض مقاومت حرارتی غیر خطی روغن مدل سوئیفت را 

تکمیل کرد ، تغییرات ویسکوزیته روغن با دما در این مدل ارائه شده 

ی از معادالت زیر قابل دمای باالی روغن در مدل حرارتی دینامیک.است

 :[8, 7]محاسبه است

12

0

( )1

1

n
n n oil oil amb
pu fl pu n

fl

dR K

R dt

  
   



 
     


 

 ویسکوزیته روغن پارامتری است از رابطه زیر محاسبه می شود:

2797.3 2797.3
273 273

e
top fl

pu

 


    
          

K  جریان بار پریونیت شده 

R  نسبت بارداری به بی باری ترانسفورماتور 

0 ثابت زمانی باالی روغن 

fl نسبت به دمای محیط تغییر دمایی مجاز باالی روغن 

oil   دمای باالی روغن  

amb دمای محیط   

pu ) مقدار عددی ویسکوزیته روغن )پریونیت شده 

  n  عدد توانی ترانسفورماتور )مربوط به مدل خنک کنندگی

 [7]ارائه شده ( ترانسفورماتور که در جدول زیر

 برای مدل حرارتی دمای باالی روغن nثابت زمانی  -2جدول

Oil circulation 

n 

With external cooling 
Without 

external cooling 

Initial oil circulation 

Speed=0 

(cold start) 

ONAF/OFAF ONAN ONAN 

0.5 0 0.25 

Initial oil circulation 

Speed>0(transformer 

on load) 

0.2 0.25 0.25 

 دمای نقطه داغ ترانسفورماتور از معادالت زیر قابل محاسبه است:

 

(7) 

(8) 

(9) 

(11) 

(11) 

(12) 
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1
2

, , ,

,

( )n
n n hs hs oil

wd pu pu hs rated pu wd rated n

hs rated

d
K P

dt

  
   



 
              

 :به کمک رابطه زیر محاسبه می شود Pwd,pu مقدار عددی پارامتر 

,

, , ,

,

hs rated khs k
wd pu dc pu eddy pu

hs rated k hs k

P P P
  

   

   
           

و گردابی ترانسفورماتور بوده  DCتلفات  Peddy,puو  Pdc,pu که در آن 

رابطه مستقیم  DCکه وابسته به دما و درجه حرارت هستند و تلفات 

 Ɵk .با درجه حرارت داشته و تلفات گردابی رابطه معکوس با دما دارند

و  226ر ضریب دمایی برای اصالح تلفات است که برای آلومینیوم براب

 .است 236برای مس برابر 

  τ0مک یکی از پارامتر های مهم و کلیدی این مدل است که به ک

 :[3]معادالت زیر قابل محاسبه است

 

,

0 60
th oil oil rated

total

C

P


  

 
 

 این معادله بر اساس دقیقه تعریف شده است.

,

0

th oil oil rated

total

C

P


  


 

 .این معادله بر اساس ساعت تعریف شده است

 روش حل -3

 IEEEاستاندارد  -3-1

( یک روش نمایی برای IEEE، )C57.91-1995استاندارد    

ساس محاسبه دمای باالی و دمای نقطه داغ ترانسفورماتور برا

استخراج می  1له داز معا 11معادله . ئه می کندارا 11معادله

 .[3]شود

0

1

, , ,( ) 1 exp
T

TO TO U TO i TO i   

 
      

  

 

مقدار  نهایی تغییرات دمای باالی روغن به کمک معادله زیر قابل    

 محاسبه خواهد بود:

2

,

,

( 1)

( 1)

n

pu u

TO u fl

I R

R
 

 
   

   
مقدار اولیه تغییرات دمای باالی روغن به کمک معادله زیر قابل  

 :[3]محاسبه است

2

,

,

( 1)

( 1)

n

pu i

TO i fl

I R

R
 

 
   

   

 روش عددی -3-2

برای حل معادالت دیفرانسیل معمولی با مقادیر اولیه استفاده از  

روش های عددی مناسب است. در این مقاله برای حل مدل های 

حرارتی دو روش عددی ارائه شده است ، یکی از این روش ها اویلر 

است که از آن نمی توان به عنوان یک متد مناسب در حل معادالت 

ین حال اویلر یک روش ساده با ویژگی های خاص استفاده کرد با ا

است. روش بعدی که در این مقاله از آن استفاده می شود روش 

ODE کاتا است، این متد یک روش مناسب برای حل -یا رانگ

معادالت دیفرانسیل است و در بسیاری از برنامه ها کاربردی است، 

 .[11]ی پردازد( به توضیح و تشریح روش اویلر م2شکل )

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 
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 الگوریتم روش اویلر -2شکل

کاتا مرتبه چهار احتماال شایع ترین مناسب ترین و -متد رانگ

سریع ترین روش در همگرایی به پاسخ مورد نظر است، این روش 

آغاز  (t0,y0)اولیه معادله است و با یک مقدار  دارای چهار پارامتر و

 خواهد شد:

1 0 0

2 0 0 1

3 0 0 2

4 0 0 3

( , ),

( , ),
2 2

( , ),
2 2

( , ),

K f t y

h h
K f t y K

h h
K f t y K

K f t h y hK



  

  

  

 

ام را می توان به طریق زیر محاسبه  ykبا توجه به معادالت فوق 

 کرد:

1 2 3 4
1

2 2

6
k k

K K K K
y y h

  
  

کاتا مرتبه چهار را نشان -به طور خالصه روش حل متد رانگ 3شکل 

 :[11]می دهد

 

 کاتا-الگوریتم روش رانگ -3شکل

دمای باالی ترانسفورماتور و دمای نقطه داغ ترانسفورماتور برای مدل 

قابل محاسبه  1حرارتی دینامیکی بر اساس الگوریتم ارائه شده در شکل

: اوال ورودی های ، اطالعات ورودی قابل تقسیم به دو بخش استاست

 دی های متغییر ، دوما وروثابت

روغن به کیلوگرم، تلفات ، وزن  n،m: اطالعات ثابت عبارت است از

و  Dc، ثابت زمانی روغن و سیم پیچی، تلفات بارداری، تلفات بی باری

eddy   و دمای نقطه داغ ترانسفورماتور در بار مجاز در حالی که

ی ذاراطالعات متغییر وابسته به زمان هستند مانند: جریان یا بارگ

 .ترانسفورماتور و دمای محیط

 عمر از دست رفته ترانسفورماتور -4

یت عایق از جمله روغن و عمر ترانسفورماتور مستقیما در ارتباط با کیف

مر ، شرایط کاغذ ترانسفورماتور نقش اساسی در عکاغذ است

، همچنین گرما و اکسیژن مهمترین ترانسفورماتور را بازی می کند

ه از روی این پارامترها  می توان داغ ترین نقطه فاکتورهایی هستند ک

ترانسفورماتور را پیدا کرد و این فاکتورها باعث زوال کاغذ 

(19) 

(21) 
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ترانسفورماتور می شوند و عمر الکتریکی ترانسفورماتور را کاهش می 

 دهند. زوال عایق ترانسفورماتور را می تواند به کمک معادله زیر مدل

 :[11, 1]کرد

273HST

B

per unit life Ae


 
 

    

اساس دما   ضریب ثابت اصالح بر   A 

نرخ شیب سالخوردگی    B  

 B=15000در نظر گرفتن  C75.91-199  ،IEEEبر اساس استاندارد 

شده ترانسفورماتور مورد  تیونیمناسب است و در معادله عمر پر

مقدار   per-unit-life=1و  C= 111 یگردد، برا یاستفاده قرار م

 [.13-11شود] ی( حاصل م18-)^11×3,8 یعدد
 

 ترانسفورماتور مورد مطالعه یبرا یرارتتست ح -5

و بدون خنک  0.4/20 برابر KVA2611 ترانسفورماتور لیتبد نسبت

مختلف به  یبارها ریترانسفورماتور ز نیا (ONAN) یکننده خارج

دوتا و فشار  یطرف فشار قو یقرار گرفته است. برا 3شرح جدول

 نیشده است و ا هیتعب یخنک کننده محور یمجرا کی فیضع

 یدر محل ها اترموکوپل سنجش دم 17ترانسفورماتور مجهز به 

 :است ریمختلف به شرح ز

 ییپوشش باال یمتر یلیم 61ازسنسورها در فاصله  یکی ●

 .ترانسفورماتور نصب شده است

 وارهیکه از د یدو تا از سنسورها در داخل محفظه روغن به طور ●

 .صله داردمتر فا یلیم 31تانک تا مرکز لوله سنسور حدود 

تانک قرار گرفته اند که  نییسطح تانک در قسمت پا یچهار تا برو ●

 .تانک نصب شده است وارهید یخط مرکز یبه رو

 .تانک قرار گرفته اند ریدوتا از آنها ز ●

 .ترانس قرار دارند نییدر باال و پا یچهار تا داخل داکت خارج ●

 انس نصب شده است.تر نییدر باال و پا داخلی داکت داخل تا چهار ●

 
 مدل حرارتی دینامیکی TOTوHST الگوریتم محاسبه  –4شکل

  

برای اعتبار سنجی روش ارائه شده در این مقاله گردآوری اطالعات 

مورد نیاز از قبیل دمای باالی ترانسفورماتور و دمای محیط از ترمومتر 

استفاده شده است.  Data Loggerترانسفورماتور و اتصال آن به 

 mA 21- 1روجی ترمومتر به عنوان تابعی از جریان و عددی بین خ

 به دما بر حسب سانتی گراد  شود. است که باید تبدیل

 نتایج -6

(21) 
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برای ترانسفورماتور توزیع رسم شده است.   HSTنتایج محاسبه نقطه 

عمر از دست رفته ترانسفورماتور برای هر کدام از مدل های حرارتی با 

مقایسه خطای هر کدام از  .ی شده مقایسه شده استمقادر اندازه گیر

ارائه شده است که این  6و 1مدل های حرارتی ترانسفورماتور در جدول

نکته قابل استخراج است که مدل حرارتی دینامیکی دارای خطای 

کمتری نسبت به مدل حرارتی کالسیک است. این خطاها برای روش 

 .عددی کمتر از روش نمایی است

 راحل بارگذاری ترانسفورماتورم  -3جدول

 زمان )دقیقه( بار )پریونیت(

1 1-311 

2  311-382 

1 382-116  

دقیقه تحت تست قرار گرفته و با توجه به  116ترانسفورماتور برای   

آن برای حالت مقدار اندازه گیری شده و برای  HSTنقطه  6شکل

هم مقایسه شده است. شکل رسم شده بر  حالت متد نمایی و عددی با

نتیجه مقایسه محاسبه  5اساس مدل حرارتی کالسیک است. شکل

نقطه داغ ترانسفورماتور از طریق متدهای عددی و مقدار اندازه گیری 

 شده است.
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 نمودار نفطه داغ ترانسفورماتور بر اساس مدل حرارتی کالسیک -5شکل
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 ماتور بر اساس مدل حرارتی دینامیکینمودار نقطه داغ ترانسفور -6شکل
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 نقطه داغ مدل حرارتی -7شکل

حاوی مقایسه بین خطای مدل حرارتی کالسیک و مدل  6و 1جدول

حرارتی دینامیکی است. این خطاها تفاوت هایی بین روش های عددی 

و نمایی با مقادیر اندازه گیری شده را نشان می دهند. همچنین عمر از 

رماتور  برای هر دو مدل حرارتی با مقادیر اندازه دست رفته ترانسفو

مقایسه شده است. مدل های حرارتی بر اساس  5گیری شده در جدول 

حل شده اند. این مقایسه حاکی از این است که صحت و  R-Kتاکنیک 

 است.درستی مدل حرارتی دینامیکی بیشتر از مدل حرارتی کالسیک 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


            

 

 

 

 

 (NCTAE2016)ی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا      

 1336بهمن ماه  21واحدهای تهران غرب، 

 

 
 

 نتایج مدل حرارتی کالسیک -4جدول
 

Error for RK4  

( )LOLNUM LOLMeasured  

Error of exponential  

( )LOLIEEE LOLMeasured  

1.7052 2.7643 

 

 نتایج مدل حرارتی دینامیکی -5جدول

Error of Euler 

|(lol RK4-lol Measured)| 
Error of RK4 

|(lol RK4-lol Measured)| 

1.4912 0.7806 
 

 ای حرارتیخطای مدل ه -6جدول

Resolved by numerical 

method 

 

(Dynamic thermal 

model ) 

Resolved by 

numerical 

method 

 

(Classic thermal 

model) 

Resolved by 

exponential method 

 

(Classic thermal 

model) 

0.2358 2.2503 2.7643 

 

 نتیجه گیری -7

لف برای حل مدل های حرارتی مختلف به همراه متدهای حل مخت

مدل های حرارتی با هدف رسیدن به دمای باالی روغن و نقطه داغ 

ترانسفورماتور و ارزیابی عمر از دست رفته ترانسفورماتور ارائه شده 

طی و غیر خطی هستند و  است. این متدها شامل رگرسیون خ

روش های عددی پیشنهاد کرده است ، روش های IEEE  استاندارد

ای حل محاسبات مدل های حرارتی مناسب است، عددی ارائه شده بر

روشی است که در این مقاله پیشنهاد شده برای حل دو  R-Kتکنیک 

مدل حرارتی ترانسفورماتور به شرح زیر مناسب است: اوال برای مدل 

ارائه شده و دوما برای   IEEE داردحرارتی کالسیک که توسط استان

ی مختلفی نظیر ویسکوزیته مدل حرارتی دینامیکی که شامل پارامترها

 . است  Eddyروغن ، دمای محیط و تلفات
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